
Додаток 1 

до наказу від 06.09.2021 №136р 

 

План заходів  

щодо запобіганню та протидії боулінгу 

 в закладі дошкільної освіти №162 «Ведмедик» 

 

№ 

з/

п 

Заходи 
Термін 

проведення 
Відповідальний 

Нрмативно-правове забезпечення                        

1 Створення нормативно-правової бази щодо 

забезпечення запобігання та протидії булінгу 

Упродовж 

року 

Вихователь – 

методист 

2 Надання інформації батькам, педагогам, роз-

гляд на засіданнях виробничих нарад, онов-

лення інформації на веб-сайті закладу з про-

блеми запобігання та протидію булінгу 

Упродовж 

року 

Вихователь – 

методист 

3 Невідкладне інформування відповідних орга-

нів, визначених Законом України від 

18.12.2018 № 2657-VIII «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)», у разі вияв-

лення випадку булінгу 

У разі 

виявлення 

випадку 

Директор 

Робота з педагогами та колективом 

1 Організація і проведення тематичного тижня 

«Я маю право!» 

Грудень 

2021 рік 

Вихователь – 

методист 

2 Консультація: «Як виявити жорстоке ставле-

ння до дитини в сім’ї» 

Грудень 

2021 рік 

Практичний 

психолог 

3 Проведення круглого столу «Профілактика 

жорстокого поводження з дітьми» 

Січень 

2022 рік 

Вихователь – 

методист 

4 Консультація: «Дошкільники та їх права і 

обов’язки» 

Січень 

2022 рік 

Вихователь - 

методист 

5 Інформаційно-просвітницькі заходи з учас-

никами освітнього процесу з питань запобі-

гання і протидії булінгу 

Лютий 

2022 рік 

Вихователь – 

методист 

6 Вивчення психологічного клімату в педагогі-

чному колективі 

Квітень 

2022 рік 

Практичний 

психолог 

7 Психологічні та соціально-психологічні дос-

лідження за запитами адміністрації, педаго-

гів, працівників 

За запитом Практичний 

психолог 

Робота з дітьми 

1 Бесіда «Мої права та обов’язки» Грудень 

2022 рік 

Педагоги 

2 Організація та проведення занять та бесід,  Грудень Педагоги 



що формують у дітей уявлення про толе-

рантність по відношенню до різних людей, 

справедливість, порядність 

2022 рік 

3 Корекційно-розвивальні заняття з дітьми 

старших груп 

Січень Практичний 

психолог 

4 Перегляд та обговорення мультфільму «Жив 

собі чорний кіт» 

Лютий Педагоги 

5 Організація виставки малюнків «Я маю пра-

во» 

Березень Педагоги 

Робота з батьками 

1 Активізувати просвітницьку роботу з питань 

правової освіти серед родин вихованців 

Протягом 

року 

Педагоги 

2 Забезпечити консультативну допомогу бать-

кам з питань соціально-правового захисту 

дошкільників (за потребою) 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог, 

вихователь – 

методист, 

педагоги 

3 Розміщення нормативно-правових докумен-

тів, телефонів довіри на інформаційних стен-

дах та веб-сайті ЗДО для ознайомлення бать-

ківської громадськості 

Вересень Вихователь-

методист 

4 Розробка пам’ятки «Булінг в освітньому про-

цесі. Що робити батькам». 

Травень  

2022 рік 

Глушкова В.В. 

Практичний 

психолог 

5 Консультація online 

«Хто може стати жертвою булінгу». 

Вересень 

2021 рік 

Практичний 

психолог 

6 Рекомендації для батьків 

«Безконфліктне спілкування» 

Грудень 

2021 рік 

Практичний 

психолог 

7 Консультація: «Правова освіта для маленької 

дитини» 

Січень 

2022 рік 

Вихователь-

методист 

Діагностичний етап 

1 Створення бази інструментарію для діа-

гностування рівня психоемоційної напруги, 

тривожності, агресивності в дитячому колек-

тиві. 

Вересень 

2021 рік 

Глушкова В.В. 

Практичний 

психолог 

2 Створення бази інструменттарію для виз-

начення психологічного мікроклімату, рівня 

конфліктності  в педагогічному колективі. 

Вересень 

2021 рік 

Глушкова В.В. 

Практичний 

психолог 

3 Методика діагностувавння емоційно-

вольової сфери Р.Темпл, М.Доркі, В.Амен, 

О.І.Захарова, Т.М.Титаренко  

Грудень  

2021 рік 

Глушкова В.В. 

Практичний 

психолог 

4 Методика діагностики стратегій  розв’язання 

конфліктних ситуацій Д.Джонсона і 

Ф.Джонсона.  

Березень 

2022 рік 

Глушкова В.В. 

Практичний 

психолог 



5 Методика діагностики рівня стресу М.Шеф-

фера 

  

Квітень  

2022 рік 

Глушкова В.В. 

Практичний 

психолог 
 

 


